
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI  
W KLASACH 4-8 

 
 

 
1. System oceniania z matematyki jest zgodny z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania obowiązującymi w 

Statucie Szkoły Podstawowej nr 247. 
2. Nauczyciel dostosowuje ocenę do indywidualnych możliwości i wkładu pracy ucznia. W przypadku uczniów o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych nauczyciel dostosowuje wymagania do indywidualnych możliwości 
ucznia, uwzględniając zalecenia PPP. 

3. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z trybem oceniania. 
4. Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania zasad kultury w odniesieniu do kolegów i nauczyciela, w 

szczególności do zachowania dyscypliny oraz szanowania prawa innych do zdobywania wiedzy. 
5. Nauczyciel, w sytuacji, gdy uczeń przeszkadza na lekcji sobie i innym kolegom w zdobywaniu wiedzy (tzn. nie 

uważa na lekcji, rozmawia itp.), ma obowiązek: 
a. ustnie upomnieć ucznia, 
b. wpisać uwagę do dziennika Librus. 

6. Obowiązkiem ucznia jest punktualne stawienie się na lekcje matematyki. Jeżeli uczeń spóźni się na lekcję, 
powinien wyjaśnić powód spóźnienia. 

7. Uczeń jest oceniany systematycznie przez cały semestr. Powinien otrzymać co najmniej trzy oceny cząstkowe, 
w tym jedną z pracy klasowej. 

8. Uczeń i jego rodzice mają prawo do informacji i uzasadnienia każdej oceny 
Nauczyciel – uczeń 

a. Nauczyciel przekazuje uczniowi do każdej wystawionej oceny informację zwrotną, która informuje 
ucznia o tym, co zrobił dobrze, co i w jaki sposób powinien jeszcze poprawić oraz jak dalej ma 
pracować. Motywuje do dalszej pracy. 

b. Uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny. 
Nauczyciel - rodzice. 

a. Nauczyciel przekazuje informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce dziecka. 
b. Dostarcza rodzicom informacje o trudnościach i uzdolnieniach ucznia. 
c. Przekazuje wskazówki do pracy z uczniem. 

9. Nauczyciel może na lekcji stosować pomocniczo plusy, minusy. 
10. Za szczególne osiągnięcia na lekcji, błyskotliwe pomysły, współpracę w grupie, pomoc kolegom w nauce 

uczeń może od razu otrzymać ocenę bardzo dobrą lub celującą. 
11. Sprawdzone prace klasowe nauczyciel zwraca uczniowi. 
12. Uczeń za nieodrobioną pracę domową otrzymuje (-), za odrobioną (+). Uczeń ma prawo poprawy (-) na (+) o 

ile przyniesie odrobioną pracę domową na kolejną lekcję. Za pięć (+) uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za 
trzy (-) otrzymuje ocenę niedostateczną. 

13. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji następnego dnia po dyskotece szkolnej, całodniowej 
wycieczce lub reprezentowaniu szkoły w zawodach sportowych. 

14. Uczeń nieobecny do 3 dni ma obowiązek przyjść na następną lekcję przygotowany. 
15. Uczeń nieobecny powyżej 3 dni (nieobecność usprawiedliwiona) może być nieprzygotowany do zajęć dwa 

kolejne dni. Przy dłuższych nieobecnościach uczeń indywidualnie ustala z nauczycielem termin nadrabiania 
zaległości. 

16. Ocenę semestralną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych z całego semestru, nie jest ona jednak średnią 
arytmetyczną tych ocen. 

17. Ocena na koniec roku szkolnego jest wystawiana w oparciu o obie oceny semestralne. 
18. O przewidywanej ocenie semestralnej/rocznej uczeń i jego rodzice zostają poinformowani na miesiąc przed 

klasyfikacją. 
19. Ocen nie poprawia się na tydzień przed klasyfikacją. 
20. Uczeń może poprawiać wystawioną ocenę semestralną/roczną na pisemny wniosek rodziców tylko w 

przypadku niedotrzymania przez nauczyciela trybu wystawiania oceny. Zdaje wtedy egzamin klasyfikacyjny. 
Ocena z egzaminu jest obligatoryjna. 

21. Jeśli uczeń ma ocenę niedostateczną na koniec roku tylko z matematyki i zdaje egzamin poprawkowy to 
egzamin ten odbywa się w formie pisemnej i ustnej w terminie wyznaczonym przez dyrektora. Nauczyciel na 
piśmie informuje rodziców o zakresie wymagań obowiązujących na egzaminie. 

22. Jeżeli uczeń opuścił więcej niż 50% godzin matematyki w semestrze i nie ma podstaw do wystawienia oceny to 
jest nieklasyfikowany.  



23. Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny stanowią załącznik do niniejszego dokumentu. 
24. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia na lekcjach matematyki: 

a) Sprawdzian/Praca klasowa 
- Sprawdziany są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Uczeń nieobecny powinien napisać pracę w ciągu 2 

tygodni od powrotu do szkoły, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem. Jeśli mimo powyższej 
możliwości, uczeń nie napisze zaległej pracy pisemnej, to na lekcji matematyki (pierwszej po upływie 
owych 2 tygodni) otrzyma zestaw zadań adekwatny do zestawu z zaległej pracy pisemnej i zobowiązany 
jest przystąpić do jego rozwiązania. Podczas sprawdzianu uczeń pracuje samodzielnie i nie korzysta z 
pomocy kolegów, książek, zeszytów, ściągawek itp. Jeżeli złamie te zasady otrzymuje ocenę 
niedostateczną.  

- Sprawdziany są zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej i poprzedzone lekcją powtórzeniową, na 
której nauczyciel omawia jej zakres. 

- Sprawdzian nauczyciel sprawdza w ciągu co najwyżej 14 dni roboczych.  
- Po oddaniu prac następuje omówienie jego wyników. 
- Ocenę ze sprawdzianu uczeń może poprawić w terminie ustalonym przez nauczyciela nie później niż dwa 

tygodnie po oddaniu i omówieniu prac. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się tylko jeden raz. W 
szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel może wyrazić zgodę na dodatkowy, drugi termin 
poprawy. 

b) Kartkówka 
- Wiadomości sprawdzane podczas kartkówek mogą obejmować materiał z 3 ostatnich zagadnień. 
- Kartkówki mogą, ale nie muszą być zapowiedziane. 
- Uczeń nieobecny na kartkówce musi napisać ją w terminie 2 tygodni od powrotu do szkoły. 
- Tryb i forma poprawy oceny z kartkówki jest taka sama jak w przypadku sprawdzianu.  
- Kartkówki nauczyciel sprawdza w ciągu co najwyżej 14 dni roboczych.  
c) Praca domowa 
- Praca domowa może być zadawana przez nauczyciela w formie pisemnej, ustnej, pracy plastycznej lub 

multimedialnej. 
- Uczeń ma obowiązek odnotowywania treści prac domowych i samodzielnego ich odrabiania. 
- W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek uzupełnienia prac domowych. 
d) Praca na lekcji 
- W trakcie każdej lekcji nauczyciel może ocenić zarówno indywidualną pracę ucznia, jak i pracę w grupie. 
e) Inne ( zeszyt, udział w konkursach, prace dodatkowe) 
- Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Zeszyt powinien posiadać komplet prac 

domowych i notatek z lekcji. Zeszyt powinien być prowadzony systematycznie, a w razie nieobecności 
regularnie uzupełniany. 

- Nauczyciel bez wcześniejszych zapowiedzi może sprawdzić zeszyt ćwiczeń oraz zeszyt przedmiotowy 
ucznia. 

- Uczeń ma obowiązek wywiązania się w terminie ze wszystkich prac dodatkowych ustalonych w 
porozumieniu z nauczycielem. 

- Udział w konkursach matematycznych jest dobrowolny i może być oceniony przez nauczyciela w 
zależności od osiągnięć ucznia w tych konkursach. 

 


